
U bent niet aangesloten bij een ziekenfonds of niet in orde met uw ziekenfonds
 U betaalt de volledige factuur van uw opname, waardoor de kostprijs sterk kan oplopen. 
 Neem contact op met de Medische Administratie voor een kostenberekening op maat.

U wordt volledig opgenomen en
 ¡	U bent gewoon verzekerd via uw ziekenfonds
 ¡	U bent persoon ten laste voor uw aansluiting bij het ziekenfonds  

of langer dan 12 maanden werkloos
 ¡	U hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming

Prijs per dag Gewoon verzekerde Persoon ten laste of langer dan 12m werkloos Recht op verhoogde tegemoetkoming

Omschrijving 1ste dag Vanaf 2e dag Vanaf 31ste dag 1e dag Vanaf 2e dag Vanaf 91e dag Alle dagen

Toeslag 1e dag € 27.27 € 27.27

Persoonlijk aandeel € 16.25 € 16.25 € 16.25 € 5.77 € 5.77 € 5.77 € 5.77

Forfait geneesmiddelen € 0.80 € 0.80 € 0.80 € 0.80 € 0.80 € 0.80 € 0.80

Toezichtshonoraria € 4.96 € 4.96 € 4.08 € 4.96 € 4.96 € 2.40

Opnameonderzoek € 4.96 € 4.96

Forfait per opname € 16.40 € 16.40

Totaal per dag € 70.64 € 22.01 € 21.13 € 60.16 € 11.53 € 8.92 € 6.57

Prijs per maand (31 dagen) Gewoon verzekerde Persoon ten laste of langer dan 12m werkloos Recht op verhoogde tegemoetkoming

Omschrijving 1e maand Vanaf 2e maand 1e maand Vanaf 2e maand Alle maanden

Toeslag 1e dag € 27.27 € 27.27

Persoonlijk aandeel € 503.75 € 503.75 € 178.87 € 178.87 € 178.87

Forfait geneesmiddelen € 24.80 € 24.80 € 24.80 € 24.80 € 24.80

Toezichtshonararia € 4.96 x 30 = 148.80
€ 4.08 x 1 = 4.08

€ 126.48 € 153.76 € 153.76

Opnameonderzoek € 4.96 € 4.96

Forfait per opname € 16.40 € 16.40

Totaal per maand € 730.06 € 652.55 € 406.06 € 357.43 € 203,67

Opgelet: Wanneer u bij een volledige opname kiest voor een eenpersoonskamer betaalt u 
per dag bijkomend een kamersupplement van € 10.70 en een honorariumsupplement van 
€ 5.90. In het totaal gaat dit dus over een extra kost van € 16.60 per dag. 

Simulatie kostprijs opname
(campus Kortenberg-Leuven/niet epsi en MPK)* 



U komt in dagopname en
 ¡	U hebt geen recht op de verhoogde tegemoetkoming
	 ¡	U hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming

Prijs per dag Geen recht op verhoogde tegemoetkoming Recht op verhoogde tegemoetkoming

1e dag Vanaf 2e dag Alle dagen

Toeslag 1e dag

Persoonlijk aandeel

Forfait geneesmiddelen € 0.80 € 0.80 € 0.80

Toezichtshonoraria € 4.96 € 4.96

Opnameonderzoek € 4.96

Forfait per opname € 16.40

Dranken € 1.00 € 1.00 € 1.00

Totaal per dag € 28.12 € 6.76 € 1.80

Prijs per maand (20 dagen) Geen recht op verhoogde tegemoetkoming Recht op verhoogde tegemoetkoming

1e maand Vanaf 2e maand Alle maanden

Toeslag 1e dag

Persoonlijk aandeel

Forfait geneesmiddelen € 16.00 € 16.00 € 16.00

Toezichtshonoraria € 99.20 € 77.40

Opnameonderzoek € 4.96

Forfait per opname € 16.40

Dranken € 20.00 € 20.00 € 20.00

Totaal per maand € 156.56 € 113.40 € 36.00

* Tarieven geldig vanaf 1/01/2020; 
Deze cijfers gelden niet indien 
u langer dan 5 jaar in opname 
bent met een maximale onder-
brekingsperiode = 6 maanden.

Opgelet: Indien u gebruik maakt van bijkomende 
diensten of producten zijn hier extra kosten aan 
verbonden. Een overzicht hiervan kan u vragen aan 
de onthaalverantwoordelijke of de  maatschappelijk 
werker verbonden aan uw afdeling. Deze kosten zijn 
niet opgenomen in het simulatieoverzicht. Indien u 
tijdens uw opname een kostensimulatie wenst voor 
nachtverblijf of postkuur kan u dit bekomen via de 
onthaalverantwoordelijke of de maatschappelijk 
werker verbonden aan uw afdeling.

Simulatie kostprijs opname
(campus Kortenberg-Gasthuisberg/niet Epsi en MPK)* 

U komt in nabehandeling en betaalt in deze periode enkel de consultatie 
bij de psychiater
 ¡	U bent gewoon verzekerd via uw ziekenfonds. 
  Uw persoonlijk aandeel bedraagt € 12.00 per consultatie of € 18.77 indien de consultatie 

langer duurt dan 30 minuten.
 ¡	U hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming.
  Uw persoonlijk aandeel bedraagt € 3.00 per consultatie of € 7.51 indien de consultatie 

langer duurt dan 30 minuten.


